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Sak 4) Styrets årsberetning 1.1.2020 – 31.12.2020
Styret og administrasjon 2020
På ordinært årsmøte på Skistua den 8. juni
ble følgende styre valgt:

Markeds- og kommunikasjonskonsulent
Nina H. Karlsnes 01.01 - 31.04.20 og
Thomas Albertsen Dahlen 06.08 - 31.12.20

Leder

Prosjektrettet arbeid:

Jan Gunnar Storli			

Gråkallen Skisenter: Rikard Ottesen
Gråkallen Skileik:
Marthe Gjestland
Gråkallparken:
Stian Karlsen

Styremedlemmer
Anne Strøm Nakstad, nestleder		
Knut Vestbø
Thor Arne Falkanger
Arve Hamar
Julie Øvrelid

Rådet
Kjetil Lehn
Gaute Myhre
Erling Haug
Eli Normann Næss
Truls Gjestland
Inge Sigstad
Arve Hamar

Vegard Stuan, Skiinstruktørene
Stein Børre Torp, Bymarkveteranene

Ola Aalde
Helge-Olav Aarstein
Ole Wik
Per Eriksen
Steinar Line
Knut Vestbø

Varamedlemmer
Kontrollkomiteen

Marte Mølnvik
Petter Haug Jenssen

Tormod Anders Sletten, leder
Lars Erik Hegrenæs
Randi Hjelm-Hansen

Revisor
Arne Almklov, BDO		

Valgkomité
Klubben har hatt følgende administrasjon:
Daglig leder Gry Haug Binde 01.01 - 31.04.20
og Line Selnes 01.04 - 31.12.20
Prosjektleder Skiskole Line Selnes 01.01 05.08.20 og Berit Gjelten 06.08 - 31.01.20
Prosjektleder arrangement og
drift Eirik Telebond

Nelly Maske, leder
Frithjof Anderssen

Styremøter
Det er i perioden avholdt 7 styremøter.
Foruten styrerepresentantene og vara
medlemmer, deltar daglig leder i styremøtene.
Sistnevnte har tale- men ikke stemmerett.
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Noen av sakene som har vært til behandling i
løpet av 2020 er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drift av klubben og dens aktiviteter
Regnskap
Strategi og utvikling av skiinstruktørgruppa
Utvikling av organisasjonen
Frivillighet
Gråkallen Vinterpark
Skimuseet på Sverresborg
Skistua og Stiftelsen Skistua
Trondheim Skiskole med tilhørende
aktiviteter
Barneskikursene
Garasje Lille Gråkallen
Utvikling av Gråkallparken i
Instruktørbakken
Samarbeid med Trondheim kommune
Nye og eksisterende samarbeidspartnere

Administrasjon
Gry Haug Binde har vært daglig leder fram til
31.04.20 og Line Selnes fra og med 01.04.20
og ut året.
Line Selnes og senere Berit Gjelten har vært
prosjektleder og ansvarlig for planlegging og
gjennomføring av kurs og treningstilbud.
Eirik Telebond har vært prosjektleder for
arrangement og drift.

Albertsen Dahlen tok over i august. Han har
50 % markeds- og kommunikasjonsstilling og
50% prosjektstilling for aktivitet.
Det har vært stor aktivitet i Skiklubben med
fokus på aktiviteter året rundt.
Vårt klubbkontor på Skistua fungerer som et
samlingspunkt for Bymarka og Trondheims
øvrige markaområder. Her er klubbens
virksomhet samlet og hit kommer det daglig
spørsmål om aktiviteter, våre anlegg, drift
av markaområdene, hyttenes åpningstider,
løypekjøring, vær- og føreforhold etc. Fra
kontoret administreres klubbens drift og
aktiviteter.
I Skiklubbens formålsparagraf heter det
at klubben skal arbeide for skiidrettens
utbredelse og for allmennhetens ski- og
turinteresse. Det gleder oss å se en stadig
økende interesse for å bruke markaområdene
til trim og rekreasjon alle årstider.

Rådet
Rådets funksjon og sammensetning reguleres
av våre vedtekter:
«Trondhjems Skiklub skal ha en rådgivende
forsamling bestående av 1 - 2 representanter
fra klubbens utvalg. Medlemmene utnevnes
av underutvalgene og godkjennes av årsmøtet.
Rådet velger selv sin leder.

Nina H. Karlsnes har vært markeds- og
kommunikasjonskonsulent før Thomas

4

Årsberetning 2020

Rådets formål er å virke som et rådgivende
organ for styret og et bindeledd mellom styret og
administrasjonen og klubbens utvalg og aktive
medlemmer. Rådet skal være et forum for å dele
informasjon fra styret og få tilbakemeldinger
fra de aktive i klubben på strategi og planer.
Rådet skal være et forum for erfaringsdeling og
samarbeid på tvers av klubben.
Sammensetningen av Rådets medlemmer
i perioden bestått av 13 personer
som representerer Løypelaget, Skileik,
Instruktørbakken, Arrangement, Skimuseet,
Onsdagstrimmen, Skiinstruktørene,
Bymarkveteranene og Gråkallen Vinterpark.

Økonomi
TSK leverte i 2020 et positivt resultat på kr.
1.165.071 mot kr. 1.034.204 året før.
Driftsinntektene er kommet opp i 6,4 millioner
kroner, noe som bekrefter den store og stabile
aktiviteten i klubben. Klubbens inntekter
består i hovedsak av medlemskontingent,
inntekter fra egne aktiviteter, sponsorstøtte
samt offentlig tilskudd.

Tilskudd
Skiklubben mottok i 2020 aktivitetstilskudd
på kr. 134.235 fra Trondheim kommune v/
kommunaldirektør for kultur og næring.
Støtte fra Norges Idrettsforbund samt lokale
aktivitetsmidler er fordelt etter medlemstall
og avdelinger og utgjorde i 2020 kr. 270.864.
I tillegg kommer momskompensasjon på kr.
316.569. Fra Idrettsrådet i Trondheim mottok
vi kr. 40.000 til ‘Inkludering i idrettslag’.
Vi mottok tilskudd fra Sør-Trøndelag
fylkeskommune på kr.125.000 til
friluftsaktiviteter samt tilskudd til
utlånssentral for utstyr på kr. 75 000.
Fra Adolf Øiens Fond for Allmennyttige
Formål mottok vi tilskudd på kr. 113.000 til
prepareringsutstyr til Gråkallen Skileik.
Vi har mottatt koronakompensasjon for
inntektsbortfall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet
fra på hhv. kr.121.182 og kr.363.839 i
to krisepakker.
Tilskudd fra Norsk Tipping var på kr. 33.146.

Styret mener klubbens økonomistyring er
god. Solid økonomi er nødvendig for å møte
fremtidige behov for oppgradering av anlegg
og ytterligere investeringer for å ivareta økt
aktivitet. God likviditet og oppsparte midler
gir klubben handlingsrom til dette.

Medlemsutvikling
Medlemsmassen har vært stabil gjennom
året. Pr. 31.12.2020 har Skiklubben registrert
5.600 aktive medlemmer.

Samarbeidspartnere i næringslivet
Skiklubbens hovedsamarbeidspartnere har i
2020 vært:
•
•

I K Lykke Eiendom AS (Bunnpris)
SpareBank 1 SMN

Trondhjems Skiklub retter en stor takk til alle
for støtten til vårt arbeid for et aktivt friluftsliv.

SpareBank 1 SMN sitt Samfunnsutbytte støttet
sommerjobb til ungdommer med kr. 70.000.

Samarbeid med Trondheim kommune
Skiklubben har et tett og godt samarbeid med
Trondheim kommune v/ Idrett og Friluftsliv
og Trondheim Bydrift v/ Idrett, Park og
Skog knyttet til vedlikehold og aktiviteter i
markaområdene i Trondheim.
Skiklubbens samarbeidsavtale med
Trondheim kommune v/Idrett og Friluftsliv
regulerer de oppgaver og tjenester som
utveksles mellom organisasjonene. Denne
følges opp gjennom flere dialogmøter gjennom
året i tillegg til løpende kontakt og samarbeid
om løypepreparering og dugnadsarbeid.
Arbeidet i marka utføres av Løypelaget og
Bymarkveteranene.

Årsberetning 2020
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Kommunens løypekjørere er en viktig gruppe
som Skiklubben har tett og godt samarbeid
med. De yter god service til våre anlegg og
aktiviteter, samt at de leverer gode løyper til
turfolket i marka.
Skiklubben samarbeider med Trondhjems
Turistforening om Til Topps, Røde Kors sitt
vaktmannskap ved Skistua og MOT-campen
på Lille Gråkallen.

Trondhjems Skiklub i media
Skiklubben har høyt fokus på å synliggjøre
våre aktiviteter i media. Med egen markedsog kommunikasjonskonsulent er arbeidet
blitt vesentlig mer systematisert. Særlig
er våre aktiviteter blitt godt profilert i både
sosiale medier og i mere tradisjonelle
kanaler gjennom året. Både aviser, radio og
nettsteder har overbragt nytt fra Trondhjems
Skiklub. Interessen for friluftstilbud i
nærområdene er stor. Vårt bidrag til å lage
skiløyper og solide aktiviteter har bidratt til å
gi Skiklubben positivt omdømme.

www.skiklubben.no
Hjemmesiden er en aktiv og viktig kanal
for å nå våre medlemmer og omgivelsene,
med interessante og relevante nyheter fra
markaområdene våre. Føremeldingene våre
har mange faste lesere og flere av byens
skiklubber har laget direkte lenke til denne.
Skiklubbens webkamera med værstasjon
er attraktiv og gir våre brukere til enhver tid
oppdatert info om vær, temperatur samt
vindforhold på Skistua.

Bladet “Friluftsliv”
Bladet ‘Friluftsliv’ med Trondhjems Skiklub
sine egne medlemssider er populært
lesestoff for våre medlemmer. I bladet
søker vi å presentere bredden av klubbens
aktiviteter samt spre relevant informasjon
til våre medlemmer. Bladet kom i 2020
ut med 6 utgivelser. Vi ønsker gjennom
disse publikasjonene å gjenspeile klubbens
aktiviteter i henhold til de respektive
årstidene. Vår markeds- og mediakonsulent
har redaksjonsansvaret for medlemsbladet.

Forvaltningen av Markaområdene
Som en stor aktør innen friluftsliv i Trondheim,
har Skiklubben også i 2020 hatt fokus på
å delta i forvaltningen av markaområdene,
med særlig fokus på dugnadsinnsats i
markaområdene.
Ved Skistumyra vedlikeholdes egen
skogsløype til stor glede for litt større
barn som et godt tilskudd til skileiken vår.
Pågående oppgradering av Fjellsetermyrløypa
er blitt gjennomført av Trondheim kommune i
samarbeid med Løypelaget vårt. Vi har også i
år deltatt i arbeidet med planer for utbygging
av skianlegget i Granåsen.
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Skiklubben ser det som en viktig oppgave å
delta i diskusjoner vedrørende forvaltningen
av frilufts- og markaområdene rundt byen
og vil fortsatt ha stort fokus på dette.
Bærekraftsmålene til Trondheim kommune vil
være retningsgivende og utfordre Skiklubben
på innovasjon og nytenking i forvaltningen
av markaområdene.

Gråkallen Skileik
Den 31. sesongen er unnagjort. Den ble på
mange måter spesiell på grunn av koronapandemien som satte en stopper for all
virksomhet 12. mars. Vær- og snøforhold har
vært svært gode og skileiken var preparert og
tilgjengelig fra begynnelsen av desember. Da
pandemien satte en stopper for vanlig drift,
sørget vi likevel for å holde området preparert
slik at det kunne benyttes på individuell basis.
Vi preparerte frem til 1. mai, men fortsatt var
det masse snø i området.
Mange av byens barneskoler er brukere
av skileiken, men vi har også besøk av
barnehager. Da sesongen ble avbrutt hadde vi
fortsatt bestilling fra mange skoler som ikke
fikk gjennomført noen skoleskidag i 2020.
Denne sesongen hadde vi besøk fra i alt 30
(32) barneskoler og 7 (7) barnehager (tall
i parentes fra 2019). Sammen med en del

bestilte ettermiddags- og kveldsbesøk av
idrettslag og allidrettsgrupper ga det totalt
6.005 (6.480) registrerte barn. Skileiken
var betjent i 23 dager for helgebesøk samt i
vinterferien. Samlet besøk på disse dagene
var 3.170 (3.140) barn. Dessuten registrerte
vi 2.406 (1.065) barn på Skiklubbens egne
arrangementer som barneskikurs, ski-etterskoletid og kurs i vinterferien. Det gir et
samlet registrerte besøk på 11.581 (14.628)
barn, som er snaut 3.000 færre enn året før.
Da vi koronastengte skileiken 12. mars,
hadde vi fortsatt bestillinger for omkring
1.000 skolebarn. Med de snømengdene som
fortsatte å komme utover i mars og april, kan
vi trygt konstatere at under normale forhold
ville vi fått rekordstort besøk denne sesongen.
Prisen på vanlig helgebesøk er kr 30 pr barn,
mens medlemmer av Skiklubben går gratis.
Ca. 20 % av de besøkende i helgene er
medlemmer. Det aller meste av betaling skjer
nå via Vipps.
Vipps-betaling er så godt innarbeidet blant
våre brukere at vi også mottok betaling fra
gledelig mange under “koronaperioden”. Da var
skileiken ubetjent, men vi fortsatte å preparere.

Årsberetning 2020
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Prepareringsvedlikeholdet gjøres stort sett
med scooter. Hensiktsmessig maskinelt
utstyr er en absolutt nødvendighet for å drifte
skileiken. Ved intensivt bruk har vi også behov
for kommunens prepareringsmaskin med fres.
Det gjelder særlig mot slutten av sesongen. I
år derimot ble virksomheten avbrutt før dette
var nødvendig.
Det har vært jevnt påfyll med snø hele
sesongen, og vi har unngått lengre
mildværsperioder.
I løpet av sesongen 2019/20 har det
vært organisert virksomhet i anlegget i
99 (125) dager, og det er utført 570 (835)
dugnadstimer (tall for 2018/19 i parantes).

Instruktørbakken/Gråkallparken
Sesongen 2020 var en spesiell sesong for
Gråkallparken med mange oppturer, men
også noen utfordringer knyttet til Covid-19
og snøforhold tidlig i sesongen. Med ATV og
Groomer tilgjengelig fra første åpningsdag
kunne vi åpne bakken med over 40 elementer
den 14. desember 2019. I åpningshelgen fikk
vi storfint besøk av dyktige snowboardere
som hadde reist fra Oslo i ens ærend for å
kjøre Gråkallparken, noe som resulterte i egen
artikkel i Adresseavisen. De første snøfallene
holdt til 30. desember da vi måtte stenge pga.
regn, men vi kunne igjen åpne 10. januar. Fra
10. januar hadde vi åpent 6 dager i uka til 12.
mars da måtte vi stenge pga. Covid-19. Selv
om bakken var stengt i 2 måneder var det mye
aktivitet i anlegget. Trondheims befolkning ville
ut i marka under nedstenging og vi er glade for
at bakken kunne være et fint alternativ.
Heldigvis var det ikke over. Med noen stort
snøfall kunne vi åpne bakken igjen 9. mai
og holde åpent til og med 24. mai. Det er
definitivt rekord og vi drømmer om gjentakelse
av 17. mai feiring i Gråkallparken i fremtiden.
2020-sesongen var sesongen vi endelig
lykkes med å nå ut til flere i Trondheim og
rundt om i landet. Med gratis brettutlån,
Adressa-artikler og reklamefilm laget av
Brettforbundet og Norsk Tipping merket vi
pågangen fra mange nye kunder som ville
benytte seg av anlegget. I vinterferien 2020
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kombinerte vi også barneskikurs med ordinær
åpning, noe som førte til god rekruttering.
Gråkallparken ble av Brettforbundet kåret til
Årets Park i 2020, i konkurranse med blant
annet Trysil og Snø, noe vi syntes var utrolig
gjevt. En personlig milepæl for oss var i
starten av mars, da Vans USA reiste med
sitt snowboardteam fra USA til Trondheim
for å kjøre snowboard. De tilbragte to dager
i Gråkallparken, og det var en drøm som gikk
i oppfyllelse da våre største forbilder var i
bakken sammen med oss.
I løpet av sommeren og høsten 2020 har det
blitt lagt ned en ekstrem dugnadsinnsats
i bakken. Vi begynte med vår årlige
superdugnad den første helgen i september
hvor 30 av bakkens mest frekvente brukere
møtte opp og la ned til sammen 280 timer
med dugnadsarbeid. Bakken ble ryddet,
parkelementene pusset og reparert, skogløyper
ble ryddet for kvist og vindfall, hvorpå vi
kunne gå i gang med våre nye planer. Det
var mer eller mindre dugnad hver helg etter

Årsberetning 2020

superdugnaden. Etter gode resultater fra
drenering i nedre del av Instruktørbakken 2020
fikk vi tillatelse av Trondheim kommune til å
drenere øvre del. Anleggets driftsfasiliteter
trengte også en oppgradering. Den gamle
heisboden ble revet og med god hjelp fra
Bymarkveteranene ble oppryddingsjobben
og klargjøring til bygging av ny heisbod gjort.
Den nye heisboden ble kjøpt på finn.no for
kr. 15.000. Vi rev taket på hytta og delte opp
vegger og gulv i 7 store deler. Disse ble fraktet
på kranbil til Gråkallen og kjørt ned i bakken da
det første snøfallet kom. Fundamentet på den
nye hytta er gravd 2 meter ned i bakken. Målet
er at denne skal stå i mange år fremover.
Bygging av ny heisbod var en ekstremt
krevende jobb, jeg tilbragte nesten hver dag
fra morgen til kveld fra 1. nov til 26. desember
for å få den klar til sesong. Planen var at det
skulle ta to uker, men det gjorde altså ikke,
men med god dugnadshjelp og støtte fra
Skiklubben ble boden ferdig.

Selv om 2020 ble en kort sesong for
Gråkallparken var det en god sesong. Vi har
i begynnelsen av 2021 fått se virkningene
av 2020-sesongen med en enorm økning av
besøkende, vi håper det fortsetter slik. Stian
Karlsen har vært driftsleder og ansvarlig i
anlegget og drifter daglig sammen med
Mats Møllerrup Larsen.

I forbindelse med bygging av heisbod bygde vi
også et verksted ved å gjenvinne materialer
fra den gamle heisboden og rester byggingen
av fundamentet til den nye. Det ble samtidig
koblet på nytt strømanlegg i bunn av bakken
med mye større kapasitet og 3-fas uttak til
verkstedet. Ettersom brettutlånet vårt har
blitt mer populært skaffet vi også en liten
hjulbrakke som vi pusset opp utvendig og
fraktet ned i bakken. Nå har vi alle brett, sko
og bindinger på samme plass og den daglige
driften er mye enklere. Høsten 2020 deltok vi
i NTE sin konkurranse for nærmiljøet, her vant
vi 40000,- som kom veldig godt med i
denne prosessen.

Gråkallen Skisenter er pr dags dato à jour
med pålegg og godkjent for drift.

Styret berømmer den store aktiviteten som er
skapt i anlegget.

Gråkallen Skisenter
Sesongen i Kleiva ble kort grunnet
nedstenging på grunn av koronasituasjonen.
Det er gjort en utbedring i heisen på kr.
120 000. Skitrekket har fungert bra med få
reparasjoner og anlegget et godt tilbud til
byens bratte frilutslivsentusiaster.
Det er behov for en del rydding i master og
kabler i trassene, som må gjøres sommerstid.

Styret retter en stor takk til driftsleder
Rikard Ottesen for ansvar, arbeid og
organisering i anlegget.

Videre har vi hatt årlig kontroll av trekkvaieren
på heisen, heiskrokene har blitt flyttet
og vi har gått over nødstopplinjene. Alle
nødstoppere har fått nye ledninger og
kontakter, samt at det ble gravd ned trekkrør
til kablene for å hindre slitasje og for å
unngå opp- og nedrigging hver driftsdag.
Fundamentet på bunnstasjonen ble gravd
ned på nytt mens vi hadde gravemaskin,
da breddet vi også ut påstigningsplatået til
heisen for å ha bedre plass i en sesong med
Covid-retningslinjer.
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Skiinstruktørene og Barneskikursene

Nytt styre valgt:

Som alltid er det Barneskikursene som er
vinterens høydepunkt for Skiinstruktørene.
62 frivillige var med på Barneskikursene
2020 og loset 257 barn gjennom kursene.
En klar nedgang fra 2019 der vi rundet 400
barn. Frivillige instruktører, assistenter og
støtteapparatet rundt gjør som vanlig en
kjempejobb som slik at arrangement ble like
vellykket som tidligere. Vi hadde brukbare
snøforhold i 2020, og godt vintervær
begge helgene.

Leder: Vegard Stuan (ny)
Styremedlemmer: Merete Wist Adde (ny), 		
Berit Rossen, Hilde Norddal og
Håkon Thorvaldsen

Avslutningen i 2020 fulgte samme mønster
som 2019 og barna fikk utdelt Barnas
Skiskole-buff, juiceboks og stratos. Eirik
Telebond, prosjektleder i TSK var speaker.
Han intervjuet barn og voksne i målområdet,
noe som var meget vellykket. Det kom mange
positive utsagn fra både kursdeltakere og
instruktører, noe som viste at Barneski
kursene er et flott arrangement, og at det å
bidra som frivillig er en god opplevelse.

Styret har fokusert på følgende tiltak fra
strategidokumentet:
• Utdanning og utdanningsmodell.			
Ansvar: Hilde og Vegard
• Barneskikurs. 					
Ansvar: Håkon og Berit
• Sosial aktivitet/arrangementer
for instruktørene.
Ansvar: Merete og Berit
• Belønningssystem for de frivillige. 		
Ansvar: Berit og Vegard
• Rekruttering.					
Ansvar: Hilde og Merete

Selv om vi klarer å gjennomføre færre kurs
enn i 2019 pga. mangel på instruktører
og assistenter, ble det igjen et vellykket
arrangement over to helger.

Instruktørbasen:
Per utgangen av 2020 har vi ca. 260 instruk
tører og assistenter i vår database. Mange
av disse er ikke aktive hvert år, og det er stor
spredning i både alder og grad av utdanning.

Utdanning av instruktører:
Koronaen slo til i mars og all virksomhet
ble satt på vent. Annonsert Bli skileikleder
på 1-2-3 (2 x 2,5 timer) i mars ble utsatt på
ubestemt tid. Kurset ble planlagt på nytt
senhøsten 2020 og gjennomført med 8 flinke
og motiverte deltagere 6. og 13. januar 2021.
Stor honnør til Oddveig Bredesen og Line
Selnes for innhold og gjennomføring.

Øvrig aktivitet:
På årsmøtet 8. juni 2020 ble
strategidokumentet, utarbeidet av Oddveig
Bredesen, Morten Mørch og Julie Øvrelid,
presentert og vedtatt.
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Sommeren 2020 og høsten gikk med til å
konstituere styret, fordele arbeidsoppgaver
og planlegge Barneskikursene 2021. Det er
gjennomført 5 styremøter og 2 møter knyttet til
utdanning i perioden juni-desember. Halvparten
av møtene ble gjennomført digitalt.

I tillegg kommer nødvendig aktivitet knyttet
til koordinering mot moderklubben TSK,
aktivitet i Gråkallparken og Skileiken, samt
kommunikasjon på Facebook og Skiklubben.no.
Det ble gjennomført to medlemsmøter/
arrangementer høsten 2020:
• Tacokveld på Elgsethytta 29.10
• Demonstrasjon utstyr og handling hos
Hank Sport 2.12
Styret gjennomførte i november en
medlemsundersøkelse for å kartlegge hva
som er viktig for skiinstruktørene. Vi fikk 45
svar hvilket vi er fornøyd med.
De viktigste faktorene for å være medlem er
ut fra undersøkelsen:
• Å drive skiinstruksjon for barn (76%)
• Naturopplevelsen ved å være ute
i marka (46%)
• Det sosiale miljøet blant de frivillige (18%)
• Godene jeg får som frivillig (8%)

Årsberetning 2020

Styret planlegger også aktiviteter og kurs
vinteren 2021. Dette er viktig for å
revitalisere miljøet.
I samarbeide med administrasjonen i TSK er
det laget en promovideo for rekruttering til
skiinstruktørene:

Berit Gjelten har hatt det faglige ansvaret for
klubbens kurs- og treningstilbud. Skiklubben
tilbyr nå et komplett program til både barn og
voksne gjennom hele året, både på snø og på
barmark. Skiklubben legger stor vekt på bredde
i sine tilbud med ulike nivå på intensitet.
Vi har i år også hatt fokus på inkluderingstiltak
som skikurs i samarbeid med Redd Barna for
barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Bli skiinstruktør 2021
Scann QR-koden å se
filmen på youtube

Multisportsuka

Styret har hele veien hatt glede av et godt
og tett samarbeide med administrasjonen i
TSK. Spesielt nevnes Eirik Telebond og Line
Selnes som blant annet har deltatt i alle
styremøter. Arbeidsdelingen mellom styret og
administrasjonen har fungert bra, men vi vil
jobbe ytterligere for å bli enda bedre, basert
på erfaringene fra Barneskikursene 2021.

Trondheim Skiskole
Våre kurstilbud og treninger har befestet seg
som et stabilt og godt tilbud året rundt til
byens utendørs mosjonister. Line Selnes og

Også sommeren 2020 arrangerte vi
Multisportsuka for barn. Dette er et tilbud
for barn på dagtid i skolenes sommerferie.
Tilbudet er tilpasset aldergruppen 8 - 12 år
og har sin base på Skistua. I 2020 samlet
vi 492 barn over 2 uker. Barna fikk prøve
orientering, terrengsykling, skiskyting, friidrett,
skateboard, BMX, rulleski, kajakkpadling,
standup-padling, freesbee-golf, og tradisjonell
golf samt tid til fri leik og moro.
Multisportsuka har befestet seg som et meget
etterspurt og populært sommertilbud til
byens barn.

Årsberetning 2020
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Trondheim Sommerskiskole

Onsdagstrimmen

Trondheim Sommerskiskole ble arrangert for
2.gang. På grunn av koronasituasjonen utgikk
den delen av aktivitetene i Midtbyen og alle
aktivitetene foregikk med utgangspunkt i
Granåsen.

Onsdagstrimmen er vårt trimtilbud hver onsdag
gjennom hele året. Turene går for det meste
i Bymarka med ulike steder for oppmøte.
Grunnet smittespredningen av Covid-19
hadde onsdagstrimmen noen ukers pause på
senvinteren. Med lave smittetall utover våren
kom aktiviteten raskt i gang og alle deltagere
måtte melde seg på til hver enkelt tur.

Sommerskiskolen byr på tre fartsfylte dager
med gode treningsøkter, sosiale aktiviteter og
opplevelser. Som en del av Toppidrettsveka
kommer flere av verdens beste skistjerner
innom Granåsen for å inspirere og gi gode tips
til de unge skiløperne. I 2020 hadde vi besøk
av våre eliteløpere Johannes Høsflot Klæbo,
Emil Iversen og Didrik Tønseth som deltok i
en treningsøkt sammen med deltagerne. 104
deltagere var påmeldt til Sommerskiskolen
i 2020 som gikk fredag, lørdag og søndag
i slutten av august. Det ble arrangert
treninger på rulleski, løping og styrketrening.
Arrangementet var åpnet for alle.

Onsdagstrimmen blir annonsert på hjemme
sidene til Skiklubben. Ingen annonsering i
juli og august, men da med fast oppmøte på
Byåsen Butikksenter kl. 10.30 for de som vil gå
på tur. Vårt motto er UT PÅ TUR - ALDRI SUR!
Styret ønsker å rette en stor takk til
Eli Normann Næss, for koordinering og
ledelse av Onsdagstrimmen.

Barnas Skiskole
Under Barnas Skiskole tilbyr vi skikurs for
barn og unge. I 2020 ble det arrangert «Ski
etter skoletid» (SES) for skolebarn på skolene
Åsveien, Ila, Steinerskolen i Ila, Byåsen,
Nyborg, Hallset, Dalgård, Stavset, Eberg,
Singsaker og Berg. Tilbudet gikk ut til SFO
barn i 1. – 3. trinn der 360 barn deltok på
skikurs i Gråkallen Skileik over 5 uker.
I skolens vinterferie arrangerte Barnas
Skiskole skikurs over 3 dager med base i
Gråkallen Skileik og Gråkallparken. 44 barn
gjennomførte skikursene.
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Dagens Løype
Dagens Løype ble i 2020 arrangert for 54.
gang med 15 løyper i programmet. Dagens
Løype støttes av våre hovedsponsorer,
samarbeidspartnere og en del annonsører
i tillegg til Trøndelag fylkeskommune og
Trondheimsregionens Friluftsråd.
Vinteren 2020 ble 12 av turene gjennomført.
Varierende vær gjorde sitt til at 3 av turene
måtte avlyses. Aktiviteten er en av klubbens
populære tiltak. På gode skidager kan det
være over 2.000 skiløpere i Dagens Løype,
noe avhengig av hvor løypene går.
Dagens Løype heftet er etterspurt og
trykkes i 5.500 eksemplarer. Medlemmene
mottar heftet i posten. Sponsorer og
samarbeidspartnere får heftet til utdeling
blant ansatte mens resten deles ut ved
hyttene i marka. Heftet og turene annonseres
også på hjemmesiden vår.
Takk til alle samarbeidsklubber og deres
frivillige, som sammen med frivillige i Skiklubben
har merket løypene gjennom sesongen.

Søndagsturen
Søndagsturen ble i år gjennomført for 18.
gang som et lavterskel turtilbud sommerstid.
Åpningshelga ble tradisjonen tro markert i
Ringvebukta søndag 24. mai. Totalt ble det
merket 12 turer i 2020.
Vi retter også en stor takk til Skiklubbens
frivillige som var med på merkingen av turene,
spesielt til Rønnaug Mølmen for organisering
av turer og frivillige.

Markatrimmen
Den 47. Markatrimmen gikk av stabelen
1. februar 2020. Markatrimmen er en av
Skiklubbens store tradisjoner og samler
både eliteløpere, mosjonister og mosjonister
til en flott skitur i øvre deler av Bymarka.
På nytt stilte Ole Wik som rennleder og
samlet funksjonærer til flott dugnadsinnsats.
Rundt 300 deltakere fikk prøve seg i en
rundløype på 12,5 km som blir omtalt
som «reserveløypa». Løypa hadde start på
Vintervannsmyra ved Gråkallen skileik og
målgang på Skistumyra.

Gråkalldagen og Trondheims Bratteste
Avslutningen på Søndagsturen ble også i
2020 markert med aktivitetsdag for små
og store i området rundt Skistua under
betegnelsen Gråkalldagen. Her ble det
organisert snekring av fuglekasser for
barna, kajakkpadling, SUP, freesbeegolf og
spikking. Alle aktiviteter var selvfølgelig under
strengt smittevern. Gråkalldagen samler
endel friluftinteresserte familier og er en fin
avslutning av sommersesongen.

Årsberetning 2020
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På grunn av koronasituasjonen, og færre
deltakere, slo vi sammen Gråkalldagen og
Trondheims Bratteste. Motbakkeløpet samlet
i overkant av 50 deltakere og Gråkalldagen
omtrent samme antall.

hjemmeside fra kontoret på Skistua. Denne
tjenesten er meget populær og etterspurt
av publikum. Her registreres data om vær,
føreforhold, smøretips, samt oppdatert info
om løypekjøring.

Til Topps

Bymarkveteranene

For 19. år på rad arrangerte vi Til Topps. Dette
populære tiltaket har fått mange turgåere
til å søke turer i høydene rundt Trondheim.
Til Topps er et samarbeidsprosjekt mellom
Trondhjems Turistforening og Trondhjems
Skiklub samt at Adresseavisen har Til
Topps som et av sine fokusarrangementet.
Dette fører til bred markedsføring gjennom
Adresseavisen sine kanaler.

Bymarkveteranene i Trondhjems Skiklub
teller 15 spreke karer som bidrar i mange
sammenhenger i marka og for Skiklubben.

I 2020 var Gullsiberget, St Olavspranget,
Storheia, Liaåasen, Leistadåsen, Øyberget og
Geitfjellet. Oppstart 10. mai og avslutning
11. oktober.
Trekning av premier etter kodeordkonkurransen i Til Topps viser at det er stor
interesse for denne aktiviteten.

Føremeldingen
Gjennom hele vintersesongen oppdateres
føremeldingen daglig på Skiklubbens
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I 2020 har denne vitale og arbeidsvillige
gjengen lagt ned rundt 2.160 arbeidstimer
med frivillig arbeid til beste for Bymarka
og dens brukere. Det vil si at de totalt
har passert 85.900 dugnadstimer siden
oppstarten.
Bymarkveteranene har fast møteplass
på Sommersetra. Innsatsen i 2020 har
resultert i jobbing med løyper og stier, f.eks.
vedarbeid i Gråkallen skileik, rydding av
skiløype i Henriksåsen, arbeid med garasje
på Lille Gråkallen, snekring, søppelplukking
på parkeringsplasser i marka, flising ved
Lavollen, rydding av skiløype Grønlia-MarkenStykket, arbeid med stikkrenner langs
Strandlinja og ved Kobberdammen.

Årsberetning 2020

Internt i Skiklubben har Bymarkveteranene
bidratt med kvisting og rydding av Vårløypa
til sesongen, løypekjøring i Vårløypa og
produksjon av emner til snekring
av fuglekasser.
Koordinator for Bymarkveteranene har vært
Inge Sigstad mens Stein Børre Torp har
representert gruppen i skiklubbens styre.
Styret berømmer den store innsatsen som
Bymarkveteranene legger ned for klubben
og fellesskapet.

Løypelaget
I samarbeid med Trondheim Bydrift v/ Idrett,
Park og Skog har Skiklubben ansvaret for
preparering av utvalgte skiløyper i Bymarka.
Rundt 15 personer stod på vaktliste for
sesongen 2019/2020 og preparerte ca. 1
mil med løyper hver helg. Samarbeidet med
kommunens ansvarlige for løypekjørere er
meget bra. Klubben har jevnlige dialogmøter
med kommunens ansatte.
Til løypekjøring har Skiklubben eget materiell;
snøscootere, sleder og prepareringsutstyr
som brukes til løypekjøring, til skileik, i
skisenteret samt til vinterarrangementer
som Markatrimmen, Dagens Løype og
kursvirksomheten vår.
Ildsjeler fra løypegjengen har også tatt
føringen av dugnadsarbeid i Fjellsetermyrløypa
ved behov. Dette er et svært viktig bidrag til
at løypene holdes i hevd i snøfattige perioder.
Særlig fra første snøfall i november, gjennom
hele desember og til nyttår ble det lagt ned
en stor innsats gjennom snømåkedugnader.
Uten de frivilliges innsats hadde det ikke vært
mulig å gå på ski i marka i førjulssesongen
2020. Løypelaget yter stor innsats til glede
for markas brukere og mange av våre aktive
skiløpere som trener i løypene.
Vi fremhever frivilliges innsats med løype
kjøring i mai 2020. Med store snømengder
denne måneden hadde Skiklubben ansvar
for prepareringen av øvre deler av Bymarka i
helgene frem til søndag 24. mai.

Styret retter en stor takk til alle som bidrar i
dette arbeidet.

Frivillige
Skiklubben har etablerte dugnadsgjenger
rundt både gamle og nye aktiviteter. Det
gjennomføres i løpet av året mer enn 10.000
timer med frivillig arbeid fra medlemmene;
Bymarkveteranene, skiinstruktører, løype
kjørere, løypeleggere, drift av Kleiva og
Instruktørbakken/Gråkallparken, funksjonærer
i og rundt Markatrimmen og Trondheims
Bratteste, organisering av Onsdagstrimmen,
merking av Søndagsturen, Gråkalldagen,
styrearbeid, tillitsvalgte, vervearbeid og
medhjelpere til andre arrangement.
Dette er en stor og flott innsats til glede for
medlemmene og byens befolkning.
Trondhjems Skiklub ønsker å takke alle som
har bidratt. Uten denne innsatsen hadde det
ikke vært mulig å tilby vårt brede og varierte
friluftstilbud både sommer og vinter.

Gråkallen Vinterpark
Arbeidet med Gråkallen Vinterpark har
også i 2020 hatt stort fokus fra styret. De
tre samarbeidsklubbene Freidig, NTNUI og
TSK etablerte i juni 2015 aksjeselskapet
Gråkallen Vinterpark AS. I løpet av 2020 har
Freidig besluttet å selge seg ut av Gråkallen
Vinterpark og konsentrere seg om Vassfjellet.
NTNUI og TSK har overtatt aksjene og eier nå
50% hver. Det er gjort endinger i Styret og det
består nå av: Thor Arne Falkanger (styreleder),
Ståle Brovold, Øivind Rognmo, Erik Aalde,
Øystein Fruseth Christiansen og Simon Sætre
Borchgrevink. Oddvar Johansen, Ola Aalde og
Ingar Hynne har hatt rollen som arbeidsgruppe
med støttefunksjon for styret.
Styret i Gråkallen Vinterpark AS har i 2020
arbeidet videre med et nedskalert anlegg
i forhold til de opprinnelige planene. Dette
for å redusere den totale investeringen og
minimere naturinngrepet ved en etablering
av Vinterparken. Det vil utover våren 2021
arbeides mot Trondheim Kommune, både
politisk og administrativt, for å prøve å få
anlegget realisert.

Årsberetning 2020
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publikum på Sverresborg Folkemuseum, også
kalt «Skimuseet». Sverresborg har ansvaret
for denne skihistoriske samlingen som består
av om lag 400 par ski og en rekke skirelaterte
gjenstander, klær og utstyr. Nærmere to
tredeler av samlingen er deponert til museet
fra Trondhjems Skiklub og vel en tredel er
tilkommet museet direkte. Skisamlingen er
deponert hos Sverresborg Folkemuseum som
i henhold til inngått deponiavtale fra 1998
sikrer god og profesjonell oppbevaring og
formidling av samlingen.

Stiftelsen Skistua
Stiftelsen Skistua ble etablert 30.6.2004 av
Trondhjems Skiklub og Trondheim kommune.
Formålet er å eie og drive Skistua til det beste
for byens befolkning. Styret består av Anne
Strøm Nakstad styreleder og Frank Grønås,
Bjørn Larsen, Frode Hofstad og Knut Efskin
som styremedlemmer.
Styret har gjennom 2020 hatt tett dialog med
Prima AS som har driftsansvaret for kafeteria,
selskaps samt kurs og konferanseaktiviteten.
Året har vært preget av mindre besøk enn
normalt i kafeteriaen og tilnærmet full stopp
i selskaps- og konferanseaktiviteten pga.
pandemien. Prima AS har betalt husleie i
hele perioden. Det er etter styrets mening
et potensial for fortsatt drift av kafeteria og
konferanse/selskapslokale når pandemien
er over.
Styret jobber derfor tett med TSK og Prima for
å sikre en økonomisk forsvarlig drift fremover.
Trondheim kommune har i perioden innvilget
midler til utskifting av fyrkjel samt en del
øvrig nødvendig vedlikehold. Styret opplever
en god dialog med kommunen og ledelsen i
Skiklubben rundt Skistua sin fremtid.

Skimuseet på Trøndelag
Folkemuseum Sverresborg
Trøndelag har lang og stolt skihistorie som
i mange år har vært presentert som for
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Arbeidsgruppen (Knut Vestbø, Merete Wist
Adde, Julius Maske, Børge Beisvåg) har
hatt et godt samarbeid med Sverresborg
Folkemuseum v/ daglig leder Brynja
Birgisdottir med mål om å få synliggjort
skisamlingen både som permanent utstilling
og som temporære utstillinger i kombinasjon
med andre arrangement i Trøndelag det er
naturlig å samarbeide med. I dette arbeidet
bidrar Skiklubben med ideer og innspill overfor
Sverresborg for å sikre at samlingen blir et
utstillingsvindu for regionens skihistorie.
Sverresborg har anskaffet en container som
er bygget om til et mobilt utstillingslokale.
Lokalet oppfyller alle krav til bevaring og
sikring som et museum skal ha. Den mobile
utstillingen kan transporteres ut til et
skiinteressert publikum, ski- og idrettsanlegg,
idrettsarrangement eller andre steder der
skientusiaster og skiglade mennesker samles.
Innholdet i utstillingen bygges i moduler kan
skiftes ut alt etter hvilket tema som passer
best for det arrangementet den skal vises
frem i.
Når skiboksen ikke er på turné vil den bli
stående på Sverresborg og være tilgjengelig
for museets publikum, og når den langsiktige
utstillingen er realisert vil den mobile lett
kunne integreres i denne og fortsatt brukes til
arrangement i og utenfor Trøndelag.
Koronapandemien har påvirket mulighetene
for offensive turneplaner, men arbeidsutvalget
håper at dette vil normalisere seg snart og at
vi sammen med Sverresborg kan få synliggjort
skisamlingen til et bredt publikum.

Årsberetning 2020

Styret er glad for den gode utviklingen som Trondhjems Skiklub er inne i og ser store mulighetene
for videre utvikling av aktiviteter og engasjement.
Behovet for klubbens tilbud er økende. Varierende vintre nødvendiggjør tilrettelegging av løyper
og instruksjonsområder langt mer enn tidligere. I tett samarbeid med Trondheim kommune vil
snøproduksjon og løypepreparering være et prioritert område. Trondhjems Skiklub har en viktig rolle
i å bidra til utvikling av god folkehelse.
Skiinstruksjon, utendørsaktiviteter og gode markaplaner er viktig for byens befolkning. Evnen til å
utvikle en sterk og profesjonell klubb er avgjørende for at vi skal greie å løse våre oppgaver på en
optimal måte fremover. Skiklubben tilstreber at alle aktiviteter skal være bærekraftige.
Styret retter en stor takk til alle som har støttet Skiklubben på ulike måter i året som er
gått. Vi får stadig flere medhjelpere og støttespillere, og uten disse ville det ikke være mulig
å drive de aktivitetene Trondhjems Skiklub står for. Styret retter en stor takk til sponsorer,
samarbeidspartnere og til Trondheim kommune.
Styret vil også berømme våre ansatte på Skistua for stort engasjement og arbeidsinnsats i året
som gikk.
Og sist, men ikke minst, en stor takk til alle våre medlemmer som trofast støtter og slutter opp om
Skiklubbens aktiviteter.

Trondheim 15.03.2021

Vegard Stuan
Styremedlem

Line Selnes
Daglig leder

Årsberetning 2020

17

Sak 5) Revidert regnskap

18

Årsberetning 2020

Trondhjems Skiklub

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Medlemskontingent
Sponsorinntekter
Offentlige og andre tilskudd
Inntekter kurs og aktiviteter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Personalkostnader
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

1
2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT
OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.

3

Årsregnskap for Trondhjems Skiklub

2020

2019

128
1 048 616
499 200
2 104 741
2 830 464
6 483 149

2 792
1 068 922
822 372
2 180 519
2 661 646
6 736 250

3 007 334
22 943
2 309 784
5 340 061
1 143 088

3 167 924
7 980
2 603 056
5 778 960
957 291

20 855
3 233
24 088

72 445
4 954
77 399

1 890
215
2 105
21 983

486
0
486
76 913

1 165 071

1 034 204

1 165 071
1 165 071

1 034 204
1 034 204

Organisasjonsnr. 982694655
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Trondhjems Skiklub

Balanse pr. 31.12.2020
Note

31.12.2020

31.12.2019

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Skileikområdet
Heisanlegg
Anlegg under utførelse
Andre driftsmidler
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i Gråkallen Vinterpark AS
Lån til Gråkallen Vinterpark AS
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

2
2
2
2

1 000
10 000
177 530
157 550
346 080

1 000
10 000
0
20 030
31 030

4
5

40 000
60 000
100 000
446 080

40 000
84 296
124 296
155 326

47 530
24 007
71 537
7 363 203
7 434 740
7 880 820

213 087
41 583
254 671
6 670 090
6 924 760
7 080 086

6
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Trondhjems Skiklub

Balanse pr. 31.12.2020
Note

31.12.2020

31.12.2019

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
FORMÅLSKAPITAL
Opptjent formålskapital
Formålskapital Løypefond
Formålskapital Trondhjems Skiklub
Sum opptjent formålskapital
SUM FORMÅLSKAPITAL

3
3

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Forskudd kontingenter og kurs
Skyldig offentlige avgifter
Skyldige feriepenger
Påløpte kostnader
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
Sum formålskapital og gjeld

Trondheim, den

/

250 000
6 507 059
6 757 059
6 757 059

250 000
5 341 988
5 591 988
5 591 988

210 586
476 943
111 778
161 134
45 600
117 719
1 123 761
1 123 761
7 880 820

547 357
497 786
208 801
207 846
(2 997)
29 306
1 488 098
1 488 098
7 080 086

- 2021

------------------------------Styrets leder
Jan Gunnar Storli

----------------------------------------------------------Daglig leder
Line Selnes

-------------------------------Styrets nestleder
Anne Strøm Nakstad

------------------------------Styremedlem
Julie Øvrelid

-------------------------------------Styremedlem
Thor Arne Falkanger

--------------------------------Styremedlem
Stein Børre Torp

------------------------------Styremedlem
Knut Vestbø

-------------------------------------Styremedlem
9HJDUG6WXDQ

----------------------------------------------------------------Styremedlem
Arve Hamar

Vegard Stuan
Styremedlem

Line Selnes
Daglig leder

Årsregnskap for Trondhjems Skiklub
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Trondhjems Skiklub

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.
Inntektsføring
Salgsinntekter inntektsføres på leveringstidspunktet. Andre inntekter inntektsføres når de er opptjent.
Anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for organisasjonen. Anleggsmidler er vurdert
til anskaffelseskost. Varige driftsmidler avskrives lineært over driftsmidlenes forventede økonomiske
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være av
forbigående art. Nedskrivningen blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være
til stede.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag
i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Kundefordringer føres opp i balansen til
pålydende, etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av
en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre kortsiktige fordringer er også gjenstand for en
tilsvarende vurdering.
Skatt
Trondhjems Skiklub driver ikke skattepliktig virksomhet, det er derfor ikke gjort noen avsetning for skatt i
regnskapet.
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Note 1 - Lønnskostnader og andre godtgjørelser
Lønnskostnader

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

I år

I fjor

2 526 807
365 628
114 899
3 007 334

2 643 660
392 579
131 685
3 167 924

Lønnede årsverk 3,5
Trondhjems Skiklub plikter å tegne avtale om tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapet har opprettet avtale som tilfredstiller lovens krav.
Ytelser til ledende personer
Det ble ansatt ny daglig leder fom. april 2020.

Daglig leder
422 283
463 568
4 392
890 243

Lønn daglig leder tom. april
Lønn daglig leder fom. april
Annen godtgjørelse
Sum

Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer.
Det er ikke blitt utbetalt styrehonorar i 2020.
Kostnadsført godtgjørelse til revisor
Det er kostnadsført kr. 25 000 eksl. mva. i honorar for revisjon til revisor.
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Note 2 - Varige driftsmidler
Kajakker

Heisanlegg*

39 900

10 000

Anskaffelseskost
01.01.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost
31.12
Akkumulerte
avskr.
Årets avskr.
Balanseført verdi
31.12

39 900

10 000

Skileik

Snøscooter
69 Ranger

Anneks/
heisbu

1 000

1 000

Anlegg
under
utførelse

50 900

145 463

15 000

177 530

337 993

145 463

15 000

177 530

388 893

19 870
7 980
12 050

Sum

19 870
10 000

1 000

14 546
130 917

417
14 583

177 530

22 943
346 080

*Heis Instruktørbakken og Vintervannskleiva
Anlegg under utførelse består av kostnader til oppføring av garasje. Garasjen er planlagt ferdigstilt i januar
2021.
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Note 3 - Formålskapital
Formålskapital
Løypefond

Formålskapital
Trondhjems
Skiklub

250 000
0
250 000

5 341 988
1 165 071
6 507 059

Pr 1.1.
+Fra årets resultat
=Pr 31.12.
I den samlede egenkapitalen ligger følgende øremerkede fond:
Fra Trondhjems Skiklub
Trondhjems Skiklubs Fond

50 000

Barnas Skifond
Fra Trondhjems Skiklub
Trondhjems Skiklubs Fond

50 000

Barnas Skifond

37 000

Skimuseet

30 000

Sum Fra Trondhjems Skiklub

117 000

Fra Skiinstruktørene
Utdanningsfond

50 000

Skileikfond

20 000

Instruktørbakkefond

25 000

Rekrutteringsfond

50 000

Sum fra Skiinstruktørene

145 000

Totalt øremerkede fond

262 000
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Note 4 - Aksjer i Gråkallen Vinterpark AS
Trondhjems Skiklub eier 40 aksjer i Gråkallen Vinterpark AS. Aksjene er bokført til kostpris.

Note 5 - Lån til Gråkallen Vinterpark AS
Trondhjems Skiklub har ytet et lån til Gråkallen Vinterpark AS på kr. 60 000.

Note 6 - Bundne bankinnskudd
I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne skattetrekksmidler med kr. 83 374.
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BDO AS
Klæbuveien 127B
7031 Trondheim

Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Trondhjems Skiklub
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Trondhjems Skiklub.
Årsregnskapet består av:
•
•
•

Etter vår mening:

Balanse per 31. desember 2020
Resultatregnskap for 2020
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av
organisasjonens finansielle stilling per 31.
desember 2020 og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon identifisert
ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den
tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført på annen informasjon som vi har innhentet før datoen
på revisjonsberetningen, konkluderer med at disse andre opplysningene inneholder vesentlig
feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for
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å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges
til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Trondheim, 22. mars 2021
BDO AS

Arne Almklov
Statsautorisert revisor
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Lov for Trondhjems Skiklub,1 Stiftet 27.01.1884
Vedtatt av årsmøtet 19.03.2018, godkjent av Trøndelag idrettskrets 07.02.2018.
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1
(1)

Formål
Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter benevnt som Skiklubben) med formål om å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og å arbeide for skiidrettens
utbredelse og for allmenhetens ski- og turinteresse.

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§2
(1)

Organisasjon
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)

Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.2

(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Trondheim kommune, og
er medlem av Trondheim idrettsråd3.

(4)

Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder
for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§3
Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a)
akseptere å overholde Skiklubbens og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
b)
ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Skiklubben og andre organisasjonsledd i NIF.
(2)

Styret i Skiklubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen
gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker
etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3)

Medlemskap i Skiklubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)

Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og Skiklubbens regelverk og vedtak.

(5)

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
Skiklubbens medlemsår løper fra 1. januar til 31. desember. Den som ikke skriftlig har meldt seg ut innen
1.januar ansees som medlem for det følgende år.

(6)

Skiklubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent.
Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes
fra lagets medlemsliste.

1
2

3

Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om navn på idrettslag.
Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget
utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1(4). Dette skal
fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/
utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én
kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.
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(7)

a) Styret i Skiklubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år.
Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til
å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes
innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
c) Ved fratakelse av medlemskap kan Skiklubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at
vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Skiklubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom
det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8)

Skiklubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift
gitt av Idrettsstyret.

§4

Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.4 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i
idrettslagets aktivitetstilbud.
Trondhjems Skiklub opererer kun med personlige medlemmer fordelt slik:
• Enkeltmedlemmer
• Familiemedlemmer (i husstand med enkeltmedlem)
• Barne- og ungdomsmedlemmer tom fylte 15 år.
• Livsvarige medlemmer.
• Æresmedlemmer valgt på årsmøtet etter innstilling fra styret.
Medlemmer av Bymarkveteranene som har vært betalende medlemmer i minst 10 år, kan innvilges
vederlagsfritt livsvarig medlemskap av styret.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§5
(1)

Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i
forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer,
skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges
mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller
foreta ny oppnevning.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal
så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen
innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§6
(1)

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av Skiklubben i minst én måned
og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

4
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Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må
være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.
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(2)

Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett
på Skiklubbens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Skiklubben: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)

Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

(5)

Forslagsrett:
a)
Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Skiklubben.
b)
Styret i Skikubben har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
c)
Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
d)
Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/
utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
e)
Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6)

Talerett:5
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i Skiklubben.

§7
(1)

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
En arbeidstaker i Skiklubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse
av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)

En arbeidstaker i Skiklubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er
arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes
med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal
så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/
oppnevning av gangen.

§8
(1)

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
Et medlem som har en avtale med Skiklubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av
idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk
person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

5

Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende
punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»
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(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller
oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal
så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/
oppnevning av gangen.

§9
(1)

Inhabilitet
En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Skiklubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for
en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)
når vedkommende selv er part i saken,
b)
når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken,
c)
når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d)
når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten
til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære
særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og
idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot
eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta
ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være
vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god
tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten
vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og
det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende
selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10
(1)

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders
stemme avgjørende.
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(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig saksbehandling sendes
kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter
skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11
(1)

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse
med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI
§ 12
(1)

Regnskap, revisjon, budsjett mv.
Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.8

(2)

Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskapsog revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom
idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse
lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3)

Bankkonti skal være knyttet til Skiklubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap
og budsjett for Skiklubben som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og
budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen
kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6)

Skiklubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til
årsoppgjøret.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

6
7
8

For eksempel per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13
(1)

Årsmøtet
Årsmøtet er Skiklubben høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned9.

(2)

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen eventuelt på Skiklubbens internettside. Innkallingen
kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest
én uke før årsmøtet.

(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)

Alle Skiklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer
antallet medlemmer i styret iht. Skiklubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles
til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den
sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 14
Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere
dirigenter og referenter.
§ 15
Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal10:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.11
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette
treningsavgift for gruppens aktivitet.12
8. Vedta Skiklubbens budsjett.
9. Behandle Skiklubbens organisasjonsplan.13
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Skiklubbens regnskap.14
11. Foreta følgende valg:15
9
10

11
12
13
14

15
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Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.
Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte
som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare
behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.
Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt
punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt
punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er
behov for.

Årsberetning
2020
Årsberetning 2018

a) Leder og nestleder.
b) 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.16 Av disse er 2 styremedlemmer innstilt av Skiinstruktørene og
Bymarkveteranene.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Skilubben har representasjonsrett eller gi styret
fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
§ 16
(1)

Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal
være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er
blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes
over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas
omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av
de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.
Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17
(1)

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av Skiklubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i Skiklubben.
b) Vedtak av styret i Skiklubben.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av Skiklubbens stemmeberettigede medlemmer.

(2)

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder
ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Skiklubbens internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på Skiklubbens internettside
eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er
gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som
minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)

Ekstraordinært årsmøte i Skiklubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om
innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

16

Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer
og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle
styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.
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(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er
saker som ikke kan behandles.

§ 18
(1)

Skiklubbens styre
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet17 mellom årsmøtene.

(2)

Styret skal bl.a.:
a)
Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b)
Påse at Skiklubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som
er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at Skiklubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c)
Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
d)
Representere Skiklubben utad.
e)
Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.18
f)
Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.19

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 19
(1)

Grupper og komiteer
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv
blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2)

Skiklubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og
ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Skiklubbens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3)

Dersom Skiklubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper
med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
c) Det årlige møtet skal:20
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf.
§ 18.

17

18
19
20
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Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt.
andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi
idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå kandidater til
gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).
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§ 20
Rådet
Trondhjems Skiklub skal ha en rådgivende forsamling bestående av 1-2 representanter fra klubbens utvalg. Medlemmene utnevnes av underutvalgene og godkjennes av årsmøtet. Rådet velger selv sin leder.
Rådets formål er å virke som et rådgivende organ for styret og et bindeledd mellom styret og administrasjonen og
klubbens utvalg og aktive medlemmer. Rådet skal være et forum for å dele informasjon fra styret og få tilbakemeldinger fra de aktive i klubben på strategi og planer. Rådet skal være et forum for erfaringsdeling og samarbeid på
tvers av klubben.
Rådets medlemmer skal opptre som ambassadører for Trondhjems Skiklub, og være aktive bidragsytere til å ivareta Skiklubbens interesser i tråd med klubbens formålsparagraf. Etter anmodning fra årsmøte eller styre kan rådet
avgi uttalelser og høringssvar på vegne av Trondhjems Skiklub.
Styreleder har møterett i rådet.
V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 21
Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og
dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
§ 22
(1)

Lovendring
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Skiklubben etter å ha vært oppført
på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av Skiklubben
selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser
som NIFs lov omfatter.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med
NIFs regelverk.

(4)

Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av Skiklubben selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 23
(1)

Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør
Forslag om oppløsning av Skiklubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje
må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og
nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. §
21.

(3)

Ved oppløsning eller annet opphør av Skiklubben tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et
formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at Skiklubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før Skiklubben holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.
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